
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROVAS 

O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições 

legais, estatutárias e regimentais, convoca os candidatos inscritos no Processo Seletivo 

do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde, para comparecerem ao 
estabelecimento de ensino indicado no Cartão Informativo, disponibilizados no site da 

UNEB (www.selecao.uneb.br/residencia2010), a partir de 31/08/2010, a fim de se 
submeterem às provas escritas na sede do Departamento Ciências da Vida- DCV/ 
UNEB/Campus I, à Rua Silveira Martins, 2.555 Cabula, Salvador. 
1  DAS PROVAS 
1.1 O processo seletivo é constituído de provas aplicadas em um dia, conforme o quadro 

abaixo: 
DATA NÚCLEOS TEMÁTICOS QUESTÕES DURAÇÃO 

 Conhecimentos Gerais: Saúde Coletiva 10  

05/09/2010 

* Nefrologia  
* Saúde da Família 
* Enfermagem- Unidade de Terapia Intensiva 
* Neonatologia 
* Saúde Mental 

 

4h:00 min. 

 Conhecimentos Específicos 20  

 

* Nefrologia  
* Saúde da Família 
* Enfermagem- Unidade de Terapia Intensiva 
* Neonatologia 
* Saúde Mental 

 

 

1.2 O portão do Departamento DCV será aberto às 8 horas e 30 minutos e fechado, 

rigorosamente, às 8 horas e 50 minutos, não sendo permitido acesso ao local de provas 

ao candidato retardatário. 
1.3 Os candidatos farão prova no local indicado no cartão informativo, disponível no 

site www.selecao.uneb.br/residencia2010, a partir de 31/08/2010. 
1.4 O candidato só poderá se ausentar da sala de provas, após decorrida 1( uma) hora do 

início dos trabalhos. 
1.5 Os cadernos de provas, que não forem entregues, serão posteriormente utilizados 

como material para reciclagem pela Instituição. 
1.6 Como forma de manter a segurança do processo seletivo, a UNEB reserva-se o 
direito de: 
1.6.1 Solicitar a coleta da impressão digital de candidatos, bem como utilizar 
mecanismos de controle de segurança no dia de aplicação das provas; 
1.6.2 Eliminar do Processo Seletivo do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde 

o Candidato que: 
� Estiver com o celular ligado, ou usá-lo no espaço físico do Departamento, onde as 
provas estão sendo realizadas; 
� For surpreendido  em comunicação com qualquer pessoa, ou utilizando livros, 

códigos, manuais, notas ou impressos e anotações, máquinas calculadoras (também em 

relógios), agenda ou equipamentos eletrônicos ou similares, BIP, Walkman, pager, 
relógios digitais, máquina fotográfica, palmtop, receptor, gravador, ou qualquer outro  

receptor  de mensagens, bem como protetores e receptores auriculares. 
1.7 Os candidatos deverão levar no dia de provas caneta azul ou preta, lápis e borracha. 
1.8 A nenhum candidato (militar ou civil) será permitido o comparecimento ao local de 

provas fardado ou portando armas. 

id84194812 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

http://www.selecao.uneb.br/residencia2010,


1.9 Durante a realização das provas não será permitido o uso de óculos escuros, boné ou 

qualquer acessório que cubra os cabelos. 
1.10 É de responsabilidade do candidato entregar a Folha de Respostas antes de sair da 

sala de provas. O candidato que não fizer estará sumariamente eliminado do Processo 

Seletivo do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde, sem direito a recurso ou 
reclamação posterior. 
2 - A Comissão Permanente de Vestibular (COPEVE) não se responsabilizará pela 

guarda de quaisquer objetos pertencentes aos candidatos. 
3 � Outras informações, se necessárias, poderão ser prestadas até às 14 horas do dia 

03/09/2010 pela COPEVE, Campus I, Narandiba/Salvador, pelo telefone 0800-71-3000. 
GABINETE DO REITOR DA UNEB, 30 de agosto 2010. 

 

Lourisvaldo Valentim da Silva 

Reitor 

 
 


